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Ontwikkelingen basisschool Meander 

Onze directeur, Martijn Somberg, is voor de duur van twee jaar  
(tot eind 2021) door Onderwijsstichting Movare benoemd tot  
interim-directeur van SBO De Boemerang te Brunssum. Daarnaast 
blijft Martijn gewoon eindverantwoordelijke directeur van  
basisschool Meander.  
Het is de bedoeling dat de scholen in de toekomst nauwer gaan  
samenwerken. Martijn gaat hier samen met het managementteam 
leiding aan geven.  

Door benoeming van Martijn Somberg als directeur op twee  
scholen, heeft het voor basisschool Meander als gevolg dat Janine 
Stelzmann naast Martijn Somberg directietaken uit zal voeren in de 
vorm van locatieleider. Er is besloten dat Janine eerste  
aanspreekpunt is voor ouders/verzorgers van basisschool Meander. 
Dit betekent concreet dat Janine vanaf 1 februari 2020 het eerste 
aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger gaat worden.  

We kijken uit naar een prettige samenwerking! 

Spreekuur Stichting Leergeld op vrijdag 6 maart 

Stichting Leergeld vergoedt: ouderbijdrage, schoolreis,  
overblijven, sport en cultuur enz. 

Ondanks dat Stichting Leergeld steeds bekender wordt, is het vaak 
nog onduidelijk wat zij precies doet. Om deze en nog meer vragen te 
beantwoorden heeft onze school Stichting Leergeld uitgenodigd om 
spreekuur te houden en indien nodig, te helpen met het indienen van 
uw aanvragen.  

Iedereen is welkom! Een medewerkster van Leergeld is aanwezig op 
vrijdag 6 maart van 08.30 uur tot 12.00 uur. 
 
Een brief met aanmeldingsstrook heeft u inmiddels ontvangen.  
Geef deze af bij de administratie van onze school. 
 
U kunt dan al uw vragen persoonlijk stellen aan een medewerkster van genoemde stichting.  
Tevens helpt zij u met het invullen van uw aanvraag. 

Steun onze school !! 

Als u op de advertentie van Bol.com klikt en iets bestelt,  

verdient ook onze school hier iets aan! Uiteraard komt dit  

geld geheel ten goede aan de kinderen!  

https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=37992&f=TXL&url=http%3A%2F%2Fwww.bol.com%2F&name=Bol.com
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Schoolreis 2020: PeeWee, Toverland en Efteling! 

Donderdag 14 mei staan de schoolreizen 

weer op het programma.  

De groepen 1 en 2 gaan weer naar PeeWee 

in Posterholt.  

De groepen 3 en 4 gaan dit jaar naar  

attractiepark Toverland in Sevenum.  

 

Voor de bovenbouw (groepen 5, 6 en 7)  

hebben we dit jaar gekozen voor de Efteling! 

Over vertrek- en aankomsttijden  

communiceren wij t.z.t. 

Met deze schoolreisbestemmingen 

neemt de oudervereniging een risico. 

Er moet immers geld worden  

uitgegeven dat nog niet binnen is. De 

kosten voor een schoolreis stijgen 

elk jaar. Van de ouderbijdrage is nog 

ruim 40% niet binnen. Dat is een  

bedrag van bijna € 5.000,-! 

We verzoeken de ouders /  

verzorgers, die de ouderbijdrage 

nog niet hebben voldaan, alsnog zo 

spoedig mogelijk het verschuldigde 

bedrag over te maken. Dit is van 

groot belang om zowel de  

schoolreizen als toekomstige  

activiteiten te kunnen bekostigen! 

U kunt de ouderbijdrage overmaken op  
rekeningnummer: NL96INGB0005394596 
t.n.v. oudervereniging BS Meander.  
Vergeet de naam en de groep van uw  
kind(eren) niet te vermelden.  
Contant betalen mag ook. U kunt iedere dag 
terecht bij onze administratie.  

We bedanken alle ouder(s) / verzorger(s) die de ouderbijdrage wel al hebben 
voldaan! 


